
NU BIJ GEBROEDERS HEESTER 

Remeha Avanta CW4

Klein van stuk, maar o zo comfortabel: dát is de Remeha Avanta. 

Deze super compacte, lichte en rendabele HR-combiketel is vrij-

wel overal in huis te plaatsen. In een hoekje op zolder of ergens 

op de overloop. Het is dan ook niet voor niets dat de Remeha 

Avanta de best verkochte cv-ketel van Nederland is. Neem nu  

contact met ons op en voel de warmte bij Gebroeders Heester.

•  Compact en fraai modern design 

•  Vrijwel overal te plaatsen

•  Milieuvriendelijk en zeer rendabel

•  Bedrijfszeker en betrouwbaar

•  Royaal met warmte en warmwater

•   Hoog rendement

Nu compleet  geïnstalleerd voor  € 1.485,-inclusief GRATIS iSense *
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Kleine krachtpatser 
Wie de compacte, lichtgewicht Avanta ziet, kan zich nauwelijks voorstellen dat hij een enorme kracht in 

zich heeft. De Avanta heeft echter een groot vermogensbereik en levert een luxueuze hoeveelheid warm 

water, op iedere plek in huis. Bovendien is deze cv-ketel uitermate energiezuinig en ontziet hij het milieu 

maximaal.

Altijd paraat 
Warmte en warmwater moeten altijd beschikbaar zijn. De Remeha Avanta is uitgerust met de speciale 

Remeha Comfort Master besturing. Zo bent u verzekerd van een betrouwbare cv-ketel, die geen dienst 

weigert. Wel zo prettig!

Past overal 
Dankzij zijn compactheid, lichte gewicht en fraaie uiterlijk, kunt u de Remeha Avanta vrijwel overal in huis 

plaatsen. Zo past hij bijvoorbeeld in een keukenkastje of in een verloren hoekje op zolder. Komt de Avanta 

in het zicht? Dan zorgt de optioneel leverbare afdekmantel ervoor dat alle aansluitingen netjes worden 

 weg gewerkt. Ook geluidstechnisch zal de Avanta geen problemen geven: het toestel is zeer geluidsarm 

met weinig starts en stops. Al met al een prima keuze voor iedereen die groot comfort zoekt in een kleine 

oplossing.

3 CW-klassen 
Altijd het gewenste comfort; u kunt kiezen uit een Remeha Avanta CW3, CW4 of CW5-toestel.

De Remeha Avanta

De best verkochte cv-ketel
van Nederland
Gebroeders Heester: hèt adres voor behaaglijke warmte

Na bijna 20 jaar in dienst te zijn geweest bij een loodgietersbedrijf zijn wij (de 

broers Alex en Martin Heester) in 2008 zelf een loodgietersbedrijf gestart onder 

de naam Gebr. Heester. 

Wij houden ons voornamelijk bezig met de aanleg van complete badkamers en 

toiletten, water- en gasleidingen, riolering, sanitair en verwarmingstoestellen. 

Onze jarenlange ervaring binnen deze vakgebieden garandeert u dat de 

werkzaamheden deskundig en volgens afspraak worden uitgevoerd. Wij zijn 

actief voor particulieren, aannemers, bedrijven, winkels en vastgoedbeheerders. 

Bel ons voor een afspraak en wij adviseren u graag! 

*  Nu GRATIS Remeha iSense kamerthermostaat  
bij een Remeha Avanta CW4. Neem contact  
met ons op en vraag naar de voorwaarden!
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